
KIEROWNIK/SPECJALISTA DS. REALIZACJI 
INWESTYCJI

Miejsce pracy: Skierniewice, woj. łódzkie 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 prowadzenie projektów inwestycyjnych polegające na realizacji procesu inwestycyjnego,

a w szczególności:
● współpraca z biurem projektowym, w tym zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji projektowej,

zarówno własnych jak i wykonawców robót budowlanych i instalacyjnych wraz
z wyegzekwowaniem stosownych poprawek,

● opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy  dla
poszczególnych inwestycji, ustalenie listy oferentów i rozesłanie materiałów przetargowych,
a następnie udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów we współpracy z biurem projektowym,

● przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy terenu budowy oraz
aktualnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, jak również uczestnictwo w przekazaniu,

● współdziałanie z gestorami poszczególnych sieci przy realizacji umów o przyłączenie w celu
wykonania sieci i przyłączy niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania wznoszonych obiektów,

● prowadzenie spraw związanych z akceptacją wniosków wykonawcy dotyczących zmian sposobu
wykonania robót, zmian materiałowych, itp., w tym analiza kosztów tych zmian,

● prowadzenie spraw związanych ze zmianami w dokumentacji projektowej wnoszonymi przez
nabywców lokali, w szczególności uzyskanie opinii biura projektowego i uzgodnienie kosztów
wprowadzenia zmian z wykonawcą,

● monitorowanie prawidłowości zgłaszania podwykonawców i kontrola rzetelności oświadczeń
składanych przez nich podczas realizacji inwestycji,

● zamknięcie inwestycji zakończonej uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wzniesionych
obiektów poprzez odbiór końcowy od wykonawcy, w tym sprawdzenie kompletności dokumentacji
powykonawczej, a następnie przekazanie inwestycji wybranemu dla niej zarządcy nieruchomości,

● pozyskiwanie wszelkich dokumentów niezbędnych do przenoszenia własności lokali zgodnie
z przepisami ustawy o własności lokali,

● udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących poszczególnych inwestycji
w okresie ich gwarancji i rękojmi,

 współdziałanie z innymi działami spółki w szczególności z działem przygotowania inwestycji, działem
obsługi gwarancyjnej i działem sprzedaży,

 raportowanie stanu realizacji bieżących zadań,
 prowadzenie w należyty sposób dokumentacji dla każdego z projektów inwestycyjnych.

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo,
 minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na samodzielnych stanowiskach w branży budowlanej,
 uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie,



 znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego, własności lokali,
technologii wykonywania robót i materiałów budowlanych,

 umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Microsoft Office, CAD, Norma, -  prawo jazdy
kat. B,

 samodzielność w działaniu oraz umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji, -  inicjatywa i bardzo
dobra organizacja pracy.

Oferujemy: 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop).

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie pocztą e-mail CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 
kadry@jhmdevelopment.pl z adnotacją w tytule: Kierownik/Specjalista ds. Realizacji Inwestycji.   

W przesłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:   
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JHM DEVELOPMENT S.A. moich danych osobowych, 
zawartych  w niniejszym dokumencie, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji”.   

Jeżeli zechcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych 
postępowań rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie również następującej klauzuli:   
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JHM DEVELOPMENT S.A. moich danych 
osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji.”  

JHM DEVELOPMENT S.A. przetwarza Pana(-i) dane osobowe z najwyższą starannością oraz w zgodzie 
z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016 r.), dalej: „RODO”. W związku z tym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:  
1. administratorem Pana(-i) danych osobowych jest JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w

Skierniewicach  (96-100) przy ul. Unii Europejskiej 18, reprezentowana przez członków zarządu
wymienionych w KRS;

2. z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty, telefonicznie  pod
numerem (46) 833 95 89 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@jhmdevelopment.pl;

3. dane osobowe Pana(-i) przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  na
stanowiska pracy w JHM DEVELOPMENT S.A.. Danymi tymi będą: imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

4. odbiorcą Pana(-i) danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a. Pracodawca i przedstawiciele Pracodawcy;
b. pracownicy Pracodawcy zajmujący się obsługą kadrowo-płacową u Pracodawcy;
c. kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Pracodawcy;

5. Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego lub jeśli
wyrazi Pan(-i) zgodę, zostaną zachowane na okres przyszłych rekrutacji;

6. posiada Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo
wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem czynności dokonanych
przed wycofaniem zgody;

7. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-
i),  że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana(-i) narusza przepisy RODO;

8. podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest dobrowolne – ich nieprzekazywanie spowoduje
niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji;

9. Pana(-i) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


